
ČR – Ve středu začala pstruhová sezona a k řekám ráno vyrazily 
stovky rybářů. Někteří si kvůli tomuto rybářskému svátku berou i do-
volenou, jen aby mohli být už v šest hodin u řeky.
Pozor, lipan podhorní, ostroretka stěhovavá, parma obecná a po-
doustev říční jsou na pstruhových revírech hájeni až do 15. června.  

A několik zásad, když se vydáte na pstruhy:
- Rybáři mohou zahájit pstruhovou sezóny v 6 hodin ráno a chytat 
mohou až do 20 hodin - to je vyhláškou stanovená denní doba lovu 
v dubnu.  
- Lososovité ryby a lipana smí lovit nejvýše 3 dny v kalendářním týd-
nu, a to na přívlač a na umělou mušku, což jsou při lovu těchto druhů 
ryb nejpoužívanější a nejúčinnější způsoby lovu.  
- Novinkou pro letošní rybářskou sezónu je, že k lovu přívlačí je po-
voleno používat pouze umělé vláčecí nástrahy.  
- Pstruh obecný se loví do 31. 8., lipan podhorní je hájený od 1. 12. 
do 15. 6.
- Nejmenší lovné míry dle vyhlášky č. 197/2004 Sb. jsou pro pstruha obecného 25 cm, pstruha duhového 25 cm, sivena amerického  
25 cm, lipana podhorního 30 cm.
- Pozor! V rámci stanovení bližších podmínek výkonu rybářského práva uživatelem revíru dle paragrafu 13 odstavec 9. zákona č. 99/2004 
Sb. mohou být míry ryb, hájení, omezení docházky, počtu ponechaných ryb a způsobu lovu v kalendářním týdnu, případně další úpravy 
odlišné. Nejdříve sledujme specifikaci ÚS, ve kterém budeme lovit, poté specifikaci revíru.
- Lov přívlačí je povolený od 16. 4. do 31. 8., lov na umělou mušku je povolený od 16. 4. do 30. 11.
- V případě, že ulovíme na pstruhovém revíru štiku, candáta, okouna, sumce, bolena, tlouště, tak tyto ryby se zpátky nikdy nepouští, jde 
o škodlivé ryby v pstruhovém revíru.
- V jednom dni si můžeme přisvojit nevýše 3 ks lososovitých ryb, poté lov končí.
- Lososovité ryby zapisujeme okamžitě po ulovení a ponechání, zapisujeme druh, míru a váhu.
- Při lovu jsme povinni mít vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb.
- Před zahájením lovu jsme povinni zapsat datum a revír, kde budeme lovit, do oddílu 2. povolenky k lovu.
 -Po ukončení lovu, pokud nebyl docílen úlovek, kolonku proškrtnout.  Zdroj: RT    

21.
dubnaRybářský týdeník

Pro milovníky ryb, rybaření - jediný elektronický týdeník pro rybáře v Česku, Moravě a Slezsku

3. ročníkčíslo

16/14

4 Elements Group s.r.o.

Rybářský týdeník

Začala pstruhová seZona

Nechranice - Rybáři nasadili pod vodním dílem Nechranice 500 kilogramů pstruha duhového. Vodohospodáři z Povodí Ohře kvůli tomu 
nakrátko zvýšili odtok z vodní nádrže.  
„Do revírů Ohře 8A a 8B pod Nechranickou přehradou vypustíme 500 kilogramů ryb, což představuje zhruba 1400 kusů pstruha s přibliž-
nou délkou 35 centimetrů,“ řekl Václav Jelínek z Českého rybářského svazu Ústí nad Labem.
Vysazování pstruha se teď bude opakovat každý měsíc až do listopadu, kdy končí lovná sezona. Každý rybář má právo odnést si od vody 
tři lososovité ryby denně. Takto vyloví 70 až 80 procent vysazených pstruhů. „Zbytek padne za oběť pytlákům a predátorům, jako jsou 
kormoráni, nebo ve vodě zůstane,“ dodal Jelínek.
Úsek Ohře pod Nechranickou přehradou je nejatraktivnějším a největším pstruhovým revírem v severních Čechách. Další jsou na Kame-
nici, Smědé, Lužické Nise a Jizeře. Zdroj: agris.cz   

Třeboňsko - Po jarních výlovech chybí v rybnících na Třeboňsku zhruba 30 procent vody. Situace podle předsedy představenstva Ry-
bářství Třeboň a.s. Josefa Malechy není na všech rybnících stejná. Ty, které jsou napojeny na Zlatou stoku, jsou na tom lépe. Srážkový 
deficit je velký, situaci by mohl změnit jen dlouhodobý vytrvalý déšť.
„Některé rybníky, které mají samostatné povodí, vykazují větší nedostatek vody, třeba na našem nejstarším rybníku na Třeboňsku Dvořišti 
je proti 6,7 milionu kubíků stálého nadržení zhruba 50 procent vody,“ řekl Malecha. Tento čtvrtý největší rybník v Česku má přitom poměr-
ně velké povodí, kolem 94 kilometrů čtverečních.
Třeboňští rybáři mají proti jiným výhodu, že mají Zlatou stoku. Umělý vodní kanál dlouhý 48 kilometrů, který byl postaven v 16. století 
podle plánu Štěpánka Netolického, zajišťuje napájení velké části jejich rybníků. „Funkce Zlaté stoky je významně ovlivňována hladinou 
řeky Lužnice, i ta vykazuje nízký stav vody,“ konstatoval Malecha.
Nejhorší je situace v rybnících, které museli rybáři vypustit kvůli jarním výlovům. Ty začaly díky teplému počasí o tři týdny dříve než v minu-
lých letech, skončily minulý týden. „Lovili jsme násadu do rybníků a zhruba 120 tun tržních ryb, které jsou určeny převážně pro velikonoční 
období. Směřují jak na domácí trh, tak k zákazníkům v Rakousku, v Německu, na Slovensku a v Polsku. Začaly už také odlovy na plné 
vodě, které potrvají do září. V plánu máme odlovit dalších 600 tun tržních ryb,“ uzavřel Malecha. Zdroj: agris.cz   

Severočeši naSadili 500 kg pStruha

Na Třeboňsku rybáři pociťují úbyTek vody



Morava - Aktuální hydrologická situace a převládající suché počasí nedovoluje z nádrží vypouštět více vody než je nezbytně nutné. Státní 
podnik Povodí Moravy tak ruší veškeré vypouštění vody z vodních děl v jeho správě ve prospěch vodáckých akcí, a to až do odvolání. 
Informovala o tom mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková s tím, že průtoky řek a potoků, které zásobují nádrže vodou, se pohybují hluboko 
pod dlouhodobým průměrem. Povodí Moravy tak musí s vodou šetřit. „Bez možnosti navýšení průtoku se musí obejít i zájemci, kteří chtějí 
využití vodácký kanál pod vodním dílem Vír I.,“ připomněla Tomíčková. Zdroj: Naše voda   

Česká Lípa - Ztráty způsobené pytláky na rybnících v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku jsou za poslední rok menší. 
Ubývá totiž těch, kteří chytají ryby kvůli zisku. Dnes loví především proto, aby si sami přilepšili. Není to nic neobvyklého a podle rybářů to 
tak už nějakou dobu funguje. Českolipsko patří v Libereckém kraji k regionům s dlouhodobě nejvyšší mírou nezaměstnanosti.
Časně ráno z deseti rybníků v Ralsku na Českolipsku stoupá mlha. Je to romantika, ale i tady se setkávají s pytláky.  
„Každoročně. Je to takový nešvar, který se neustále rozšiřuje na našich rybnících, a marně s ním bojujeme. Většina pytláků nám bohužel 
uteče, ale každoročně jich několik chytíme a předáme policii,“ říká Jan Kocourek, technik Vojenských lesů a statků (VLS), který má rybníky na 
starosti. Místa, odkud pytláci loví, jsou méně přístupná a nejsou vidět od příjezdových komunikací. Nejčastěji používaná místa prozrazují vy-
šlapané chodníčky a rákosí. „S organizovanými skupinami jsme se dosud téměř nesetkali, zcela výjimečně,“ dodává Kocourek, podle něhož 
většina pytláků loví nelegálně ryby hlavně pro svou potřebu.  „To je většina našich pytláků. Je to s ohledem na charakter naší oblasti - vysoká 
nezaměstnanost. Lidé si tímto pytláctvím pomáhají, obstarávají si nějaké jídlo ve formě ryb. Pokud na chovném rybníce potkáme pytláka, tak 
je to pytlák, který to dělá pro maso.“ Škody na chovných rybnících jdou do desítek tisíc ročně. I pytláci mají pracovní dobu.   
„Mají ji přesně opačně, než my. Pokud jsme v práci, oni nepytlačí. Pytláci na chovných rybnících jsou vpodvečer a večer. Sportovní pytláci 
převážně o víkendech, hlavně v pátek odpoledne. To je nejrizikovější den,“ potvrzuje Kocourek. Zdroj: ČRo   

Povodí Moravy začalo šetřit s vodou, vodáci Mají sMůlu

Pytláci na ČeskoliPsku neloví kvůli zisku

INZERCE

Praha - Datum zahájení stavby přehrady v Novách Heřminovech, 
rok 2018, platí i po středečním jednání vlády. Konečná cena přehra-
dy by se měla snížit z původních 9,5 miliardy korun na 6,6 miliardy.
„Bylo upuštěno od staveb, které v rámci celkové výstavby přehrady 
a návazných staveb vykazovaly nejmenší efektivitu, a dalo se od 
nich ustoupit, aniž by byla narušena celková koncepce,“ řekl mluvčí 
ministerstva zemědělství Hynek Jordán. 
Vedení obce je dál proti stavbě nádrže. Dostalo k tomu pověření od 
obyvatel, kteří se proti zbudování přehrady postavili v roce 2008 v re-
ferendu. Nyní část obyvatel obce usiluje o referendum nové. Ochranu 
proti povodním na řece Opavě lze podle zastupitelů, kteří spolupracují 
také s odborníky na vodohospodářství, zajistit i s „pouhými“ úpravami 
řeky a jejího okolí – tedy bez přehrady. Zdroj: Naše voda   

Vláda schVálila VýstaVbu přehrady V heřminoVech

Agulhas - Birminghamský podnikatel z Coleshillu Andy Hales se vypravil na dovolenou do Jihoafrické republiky. V rámci rekreace si jel za-
rybařit, celá akce však dopadla jinak, než zamýšlel. K místním atrakcím patří i lov na tuňáka obecného. Jenže k velkému překvapení lovce 
i majitele lodi byl zásek na udici mohutnější, než se čekalo. Až když se podařilo rybu přitáhnout k hladině, se zjistilo, že na háček se chytil 
žralok bílý, dlouhý 5,5 metru. Desetimetrová loď neměla vybavení na to, aby žraloka mohla vytáhnout na palubu, posádce proto nezbylo, než 
rybu odtáhnout do, tři kilometry vzdáleného, přístavu.
Šťastný rybář měl z výletu zážitek na celý život. Z lodi se vypotácel pokrytý puchýři, celou dobu byl přikurtovaný ke speciální rybářské stoličce. 
„Prostě jsme ho utahali. Neumím si představit nic horšího než naštvaného velkého žraloka hned u lodi,“ glosoval výsledek své rybářské vý-
pravy Hales, v civilu majitel stavební firmy. Stavitelův kamarád Richard Foster, který v Coleshillu má obchod s rybářskými potřebami a výletu 
se také zúčastnil, je zkušenější rybář. „Na vlasci jsem už měl snad 40 žraloků, ale s takovým monstrem na udici jsem se setkal poprvé. Když 
začne kroužit kolem lodi, jako by kolem projeli na šířku dva koně,“ porovnával.
Rybáři si nejsou jistí, zda se mohou zapsat do tabulek sportovní rybářské asociace (IGFA). „Abychom ho přesně změřili a zvážili, museli 
bychom ho zabít. Zatím byl podle jejich tabulek největší bílý žralok ulovený v roce 1959 v Austrálii a ten měl asi 1200 kilogramů. Kapitán lodi 
hmotnost toho našeho odhaduje na něco kolem 1800 kilogramů, plus minus dva metráky. Ale nemůžeme splnit podmínky asociace, která 
nařizuje napřed rybu zvážit a pak teprve pustit,“ popisuje zklamání, že se zřejmě nezapíšou do knihy rekordů.  Zdroj: idnes.cz   

Místo tuňáka chytil bílého žraloka

http://zahradkaruvrok.cz/


INZERCE

Vranov - Připravovaná kompletní rekonstrukce koruny hráze vodního díla Vranov včetně průzkumu a jeřábové dráhy začne v roce 2015 
a skončit by měla o tři roky později.  
 „Již připravenou akci samozřejmě přihlásíme do třetí etapy protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství, jakmile bude tento pro-
gram otevřen. Opravu vnímáme jako jednu z priorit,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský s tím, že náklady dosáhnou asi 
90 milionů Kč. Přechodu přes korunu hráze, která by jinak byla zcela uzavřena pro automobilovou i pěší dopravu, tak letos v létě nic bránit 
nebude. V období realizace stavby se počítá s náhradní dopravou přívozem. Projektová dokumentace řeší kompletní rekonstrukci hráze 
včetně přemostění přelivů, mostních opěr, mostních závěrů i dosavadního zábradlí na obou stranách hráze. Opravou mají projít i betonové 
plochy pod jeřábovou dráhou, osvětlení na koruně a také poškozené sanované plochy z roku 2005. 
Projekt počítá se samostatnými stavebními objekty, mezi nimiž je mimo jiné postupné odstranění všech konstrukcí přemostění přelivů  
a betonáž nových, odstranění vozovky včetně izolací nebo osazení nových kabelových tras. Nechybí ani doplnění nových osvětlovacích 
stožárů nebo nového zábradlí z prefabrikovaných dílců. Zdroj: Naše voda   

Brno - Premiérový ročník akce zaměřené na úklid odpadu v okolí řek a potoků s názvem 
„My pro vodu – voda pro nás,“ kterou letos poprvé uspořádalo Povodí Moravy, byl velmi 
úspěšný. Do čištění břehů se zapojilo téměř 1300 dobrovolníků z řad ochránců přírody, ry-
bářů, studentů nebo dobrovolných hasičů. Ti ve spolupráci se zaměstnanci Povodí Moravy 
posbírali více než 24 tun odpadků a vyčistili břehy řek v celkové délce 211 kilometrů. 
Odpad tvořily hlavně pet lahve, plastové obaly, sklo a staré pneumatiky, ale dobrovolníci na-
razili i na staré kočárky, zbytky kabelů, staré oblečení, koberce, hadry, různé části elektro-
spotřebičů, umakartové obložení, části laminátového kajaku, dopravní značku a také na je-
den velký červený gauč. Bohužel bylo nalezeno také 5 injekčních stříkaček včetně jehel.
„Akce se zúčastnili ochránci přírody, skauti, školy, firmy, ale také třeba vězni z břeclavské 
věznice. Ti 5. dubna vyčistili dvoukilometrový úsek levého břehu řeky Dyje od jezu Poštorná 
po Veslařský klub,“ doplnil generální ředitel Povodí Moravy, Jan Hodovský.
Povodí Moravy všem účastníkům rozdalo pracovní pomůcky (pytle na odpadky a rukavice), zajistilo občerstvení a postaralo se také o odvoz 
sesbíraného odpadu. Celkové náklady podnik vyčíslil přibližně na 200 tisíc korun.  Zdroj a foto: Povodí Moravy   

RekonstRukce na VRanoVě začne příští Rok

V PoVodí MoraVy sesbírali 24 tun odPadků

Jižní Čechy - Sportovní rybáři zaplatí letos za celoroční povolenku o sto korun více. Český rybářský svaz už vysadil přes tři sta tun kaprů, 
do pstruhových revírů poputuje také třicet tisíc pstruhů a sivenů. Rybáři se ale musí připravit na některé změny v pravidlech rybolovu.
„Rybář už není omezen tím, co s ponechanými úlovky udělá, může je i prodat. Chceme omezovat rybáře, kteří loví zvýšené množství 
ryb, které sami nemohou využít,“ odůvodňuje jednu z letošních změn pravidel rybolovu v Jihočeském kraji Rybářský technik Jihočeského 
územního svazu Českého rybářského svazu Tomáš Kepr.  
Novinek je ale daleko více. Další z nich se týká těch, kteří si na jih Čech přijedou užít rybářskou dovolenou.  
„Prodloužili jsme platnost krátkodobých povolenek, sedmidenní na desetidenní a čtrnáctidenní na šestnáct dnů. Cena povolenky zůstává 
stejná,“ říká hospodář Českého rybářského svazu v Českých Budějovicích Milan Hladík.  
Rybáři by se měli letos dočkat i povolení čtyřiadvacetihodového rybolovu na Lipně v letních měsících. Zdroj: ČRo   

Změny v povolenkách na jihu Čech

Praha – Rada ČRS se na svém pravidelném jednání zabývala výsledkem hospodaření za rok 2013  a dalšími ekonomickými záležitost-
mi. Přes kladný výsledek ve výši 3,2 mil. Kč (v roce 2012 však byla ztráta 0,8 mil. Kč) není celkový vývoj pozitivní – mírně poklesl počet 
členů a tím i příjem za členské známky a stejný trend vykazuje i prodej celosvazových povolenek. Příznivého hospodářského výsledku 
bylo dosaženo hlavně ze dvou důvodů – pokrytím některých rozpočtovaných nákladů dotacemi a úsporami u řady nákladových položek. 
Dále se Rada zabývala statistikou úlovků za rok 2013. Konkrétní údaje jsou k dispozici na www.rybsvaz.cz. Detailní analýza úlovků  
a zarybnění svazových revírů bude předmětem Zprávy o činnosti za rok 2013, která bude předložena Radě na červnovém zasedání. 
V dalším bodu vyslechli členové Rady informaci rybářského hospodáře ing. Lička o zarybnění, úlovcích a činnosti rybářské stráže na re-
vírech v užívání Rady v roce 2013. Stanovené zarybňovací plány byly splněny (s výjimkou pstruha duhového a sivena u revíru Veslařský 
kanál Račice z důvodu překročení v minulých letech a pstruha obecného, lipana a pstruha duhového u pstruhové Moravy 24 z důvodu na-
řízených veterinárních omezení).  Rada rozhodla poskytnout MO ČRS Třeboň příspěvek ve výši 10 000 korun na uspořádání rybářských 
závodů pro děti a mládež s kombinovaným tělesným a mentálním postižením. Zdroj: ČRS   

Rada ČRS Se zabývala hoSpodařením za loňSký Rok

http://www.jorr.cz/
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Pstruzi na mandlích

ingredience
4 středně velké pstruhy, 80 g mandlových lupínků, sušenou citró-
novou kůru, 1 kelímek zakysané smetany, bílý pepř, máslo, olivo-
vý olej, šafrán, hladkou mouku na obalení. 

Postup přípravy
Pstruhy důkladně omyjte, očistěte, zbavte šupin a osušte. Mírně 
je osolte, posypejte bílým pepřem a sušenou citrónovou kůrou. 
Zlehka je obalte v hladké mouce a krátce smažte na rozehřátém 
másle. Osmažené ryby přendejte na pekáček, podle potřeby je 
pokapejte olivovým olejem a v mírně vyhřáté troubě propečte. 
Mandlové lupínky opražte na pánvi dozlatova. Do zakysané sme-
tany přidejte trochu citrónové kůry, přidejte špetku šafránu a lžičku 
olivového oleje. Důkladně promíchejte. Na talíři pstruhy podlijte 
smetanovou omáčkou a posypejte mandlemi. Podávejte s dílky 
citronu a s americkými brambory.  

Rybářské závody Počátky 2014 na jezeře Valcha
Datum: 26. 4. 2014
Místo: Žirovnička 3
Startovné: 300 Kč
Info: 777 644 725, mocrspocatky@seznam.cz

Závody na Jordánku
Datum: 26. 4. 2014
Místo: Jordánek u Miletína
Startovné: 200 Kč
Info: http://rybari.miletin.cz

Rybářské závody Písník 2014
Datum: 26. 4. 2014
Místo: Sázava 9 M – Horka
Startovné: 200 Kč
Info: miroslav.hoskovec@pvk.cz, http://rybarizruc.mypage.cz/

Rybářské závody ČRS MO Lanškroun
Datum: 26. 4. 2014
Místo: rybník Krátký
Startovné: 300 Kč
Info: www.crslan.cz

Mobil na udici 2014
Datum: 26. 4. 2014
Místo: areál MO ČRS Hradec Králové
Startovné: dětské závody do 18 let, 50 Kč
Info: p. Škranc – 605 217 435

Rybářské závody Kochánky
Datum: 26. 4. 2014
Místo: Kochánky
Startovné: 200 Kč
Info: http://www.mocrsbenatky.cz/
Rybářské závody „Tři vrby“
Datum: 26. 4. 2014
Místo: rybník Tři vrby Domažlice
Startovné: 150 Kč
Info: p. Kalous – 725 665 935

Rybářské závody MO Krucemburk
Datum: 27. 4. 2014
Místo: rybník Zaďák u Krucemburku
Startovné: 150 Kč
Info: -

Rybářské závody v Českém Těšíně
Datum: 27. 4. 2014
Místo: nádrž Hrabina
Startovné: 150 Kč / 1 prut nebo 300 Kč / 2 pruty
Info: ČRS MO Český Těšín

Rybářské závody Na Trojici 2014
Datum: 3. 5. 2014
Místo: Trojice revír Labe 34
Startovné: 150 Kč člen MO ČRS Jaroměř, 200 Kč ostatní
Info: p. Veinfurter – 777 317 274 

Rybářské závody „BĚLSKÝ KAPR“
Datum: 4. 5. 2014
Místo: Bělá pod Bezdězem (revír 411 005 podrevír č. 1.)
Startovné: 250 Kč za osobu
Info: na www.rybaribpb.cz 

sEJdEmE sE u VOdY

Zahrádkářův rok
K odběru zdarma se prosím zaregistrujte na www.zahradkaruvrok.cz

Turistický týdeník
K odběru zdarma se prosím zaregistrujte na www.turistickytydenik.cz

Pod hladinou... 

Pouzdro na naviják 
Mivardi Premium
Nepromokavé polstro-
vané pouzdro se zipem. 
Je vhodné i na navijá-
ky největších velikostí 
(Maximus nebo Panther 
FS). Naviják není sou-
částí balení - Rozměry: 
20 x 16 x 10 cm.  

NOVINKA

http://zahradkaruvrok.cz/
http://www.turistickytydenik.cz
http://www.policejnitydenik.cz
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